Glasilo župnij Polzela in Sv. Andraž nad Polzelo
10. september

Trg svete Marjete 1 * Andraž 69 * 0591 13 8 67 * 041 742 965 * joze.kovacec@rkc.si

BESEDA ŽIVEGA BOGA
Resnično, povem vam:
Kar koli boste zavezali na
zemlji, bo zavezano v nebesih,
in kar koli boste
razvezali na zemlji,
bo razvezano v nebesih.
Povem vam tudi:
Ako se na zemlji dva izmed
vas zedinita v kateri koli
prošnji, jima bo moj Oče,
ki je v nebesih, vse storil.
Kajti kjer sta dva ali so trije
zbrani v mojem imenu, tam
sem jaz sredi med njimi.«
(Mt 18, 18-20)

V novem šolskem in katehetskem letu
nam hoče biti Bog še posebno blizu.
Potrudimo se, da ga bomo pri
verouku spoznavali,
se v molitvi z njim pogovarjali,
mu ob šolskih
obveznostih zaupali,
mu v naših družinah
dali prostor
ter ga pri
sveti maši
vedno radi
prejemali
v svoje srce.

V današnjem drugem berilu je jasno
rečeno, da če si človek kaj sposodi in
sposojeno vrne, je njegov dolg poravnan. Je pa dolg, ki ga poravnavamo
vse življenje, in vendar ni nikoli poravnan: to je dolg ljubezni. Zakaj?
Zato ker smo vse življenje dolžni o
drugih dobro misliti, dobro govoriti,
jim dobro delati in želeti ter zanje
moliti.
Prav zato so v tej zapovedi obsežene
vse druge: Božje, naravne in človeške.
Zakaj Jezus tolikokrat graja pismouke
in farizeje, ko so vendar zelo natančno
izpolnjevali določila postave? Zato ker

so jih izpolnjevali brez ljubezni. Na
mestu je vsekakor vprašanje: »Če
bi Jezus prišel v naše skupnosti, bi
našel dolgove ljubezni poravnane?«

MOLITEV

Ako se na zemlji dva
izmed vas zedinita v
kateri koli prošnji, jima bo moj Oče, ki
je v nebesih, vse storil. Kajti kjer sta
dva ali so trije zbrani v mojem imenu,
tam sem jaz sredi med njimi.

Dejstvo je, da smo ljudje nagnjeni k
skrajnostim. Takšni so bili tudi nekateri kristjani, med katerimi je oznanjeval evangelist Matej, čigar odlomek
(prim. Mt 18,19–20)
smo poslušali. Tiste med njimi, ki so
se v preganjanjih pokazali za omah- Jezus daje svojim učencem zagotovilo,
ljive, so hoteli iz skupnosti kratko ki mu je pridružen izziv. Obljublja, da
bo kljub fizični odsotnosti med njimi
malo izključiti.
navzoč. Izziv je odkriti, kje bo mogoče
Iz Jezusovega odgovora razberemo, okušati njegovo navzočnost. Jezus
naj ne ukrepamo proti grešniku zaradi ne pravi, da ga bodo našli v samoti,
vsake malenkosti. Če pa že mislimo, prej ga bodo srečali med verujočimi,
da je treba ukrepati, naj se to zgodi ki so se zbrali skupaj − sredi teh, ki
na primeren način, med štirimi očmi. iščejo drug drugega, da bi gradili skupČe to ne zaleže, naj pomaga zadevo nosti vere. Učenci se morajo zanesti
razčistiti kdo, ki je vreden zaupanja, drug na drugega, če hočejo okušati
in naj se trudi, da brez potrebe ne navzočnost vstalega Jezusa.
pride v javnost. Namen takega pos- In še en poudarek je potrebno izpostopka je ohranitev skupnosti. Ko pa se taviti: da bi lahko pravilno razumeli
izkaže, da bratovo početje skupnosti vse Jezusove besede iz teh vrstic, ki
škoduje, ga je potrebno postaviti pred se dotikajo skrivnosti učinkovite moodločitev: podvrzi se skupnosti, ker litve, jih je potrebno razlagati v duhu
smo v njej zbrani v Jezusovem imenu. celotnega Svetega pisma. Iskreno si
Če ti je kaj do Jezusa, se drži njegovega zastavimo vprašanje: Kakšen je najevangelija, kakor se ga držimo mi. Če globlji namen naših molitev? Da bi
ti evangelij, kakor ga razume naša Bog izpolnjeval našo voljo ali da bi
skupnost, ne ustreza, se sam iz nje mi izpolnjevali njegovo voljo? Če od
izključuješ in je prav, da jo v tem pri- Boga pričakujemo, da se bo prilagodil
našim pričakovanjem, željam, zahtemeru tudi zapustiš.
vam itd., še nismo dojeli pravega duha
Po: Beseda da Besedo
molitve. V trenutku, ko se v molitvi
posvetimo predvsem prošnji, da bi
nam Jezus pomagal izpolnjevati tisto,
Sem kdaj izkušal Jezusovo navzočnost, kar od nas pričakuje v danem poloko sem se v molitvi pridružil drugim? žaju, pa se z njim gotovo znajdemo
Na koga bi se lahko obrnil, da bi se mi na isti “valovni dolžini”.
Po: www.molitev.net
pridružil v molitvi za poseben namen?

10. 09. – 17. 09.

NEDELJA

*

10. 09. 2017 * 23. MED LETOM, KRIŽEVA * Nikolaj T.

POLZELA 7.00 … za žive in rajne polzelske in andraške farane
ANDRAŽ 9.00 … za + Antona, Angelo VOGRIN, Marjano, Rudolfa CEVZARJA
… za + DOMNETOVE in SREDENŠEKOVE
… za + Angelo ODER (7. dan)
* m.: J.K., S.P., M.G.
POLZELA 10.30 … za + Romea TAVČERJA in stare starše TAVČER
… za + Ano VASLE in Nejčija
… za + Marijo SVETKO
* maš.: J.K., V.A., S.P.
… maša ob začetku veroučnega leta
G.OLJKA 15.00 … za vse + ROGELŠEKOVE - 30 obl. smrti Jožeta JEŽOVNIKA

PONEDELJEK * 11. 09. 2017

* Bernard in Bonaventura, redovnika

POLZELA 7.00 … za + Bernardo ŠVAB (obl.) in njene starše

TOREK * 12. 09. 2017

* Marijino ime * Tacijan, muč. * Gvido, cerkovnik

POLZELA 19.00 … za + Faniko in Franca JELENA, stare starše JELEN
… za + Erno in Vinka SMOLETA, Franca OTOREPCA
… za + Romana ARTNIKA
* m.: J.K., M.G., J.B.

SREDA * 13. 09. 2017

* Janez Zlatousti, škof, c. učitelj * Notburga, dev., d.

POLZELA 7.00 … za + Jakoba ŠTRUKLJA (1. obl.)
POLZELA 16.30 … za + Milana FUŽIRJA (pogrebna)

ČETRTEK * 14. 09. 2017

* Povišanje sv. Križa * Janez Gabrijel Dufresse

ANDRAŽ 18.00 … za + Marijo in Franca ČRETNIKA
POLZELA 19.00 … za + Agico TERGLAV
… za + Cvetko DEDIČ

PETEK * 15. 09. 2017

* maš.: J.K., J.B.

* Žalostna Mati božja * Valerijan, mučenec

POLZELA 19.00 … za + Terezijo PAINKRET in Tilna KLOKOČOVNIKA
… za + Jožeta ŽELEZNIKA (1. obl.)
* maš.: J.K., J.B.

SOBOTA * 16. 09. 2017

* Kornelij, papež in Ciprijan, škof, muč. * Ljudmila

ANDRAŽ 14.00 … za blagoslov in srečo v zakonu (poročna)
POLZELA 19.00 … za + Vinka KOMPANA

NEDELJA

*

17. 09. 2017 * 24. MED LETOM, svetniških kandidatov

POLZELA 7.00 … za žive in rajne polzelske in andraške farane
ANDRAŽ 9.00 … za + Ivano OGRAJENŠEK (obl.), Antona, Srečka BRINOVŠKA
… za + Stanka GROBELNIKA
… za + Ivanko SKAZA
* m.: J.K., J.B., M.G.
POLZELA 10.30 … za + Jožeta ZAGORIČNIKA (obl.) in Faniko
… za + Jožefo in Ivana HRIBERNIKA ter hčere
… za + Jožeta JELENA (obl.)
… za + Marijo VIDMAJER
* maš.: J.K., J.B., V.A., M.G.
G.OLJKA 15.30 … po namenu skupine družin – gibanje Pot

OBVESTILA - VABILA

Zakrament sv. zakona želita skleniti:
ženin Aleksander Dobnik, Dobrovlje,
Braslovče in nevesta Nežika Rosenstein, Andraž. Poroka bo v soboto.

VEROUK - URNIK

Ta teden se pričnejo redna veroučna
srečanja. Urnik:

To nedeljo, 10. septembra bosta krščena Liam S., Liboje in Alja P., Polzela.
Zavetnika sv. Viljem in sv. Adelina.
To nedeljo bo drugi dan priprave na
praznik A. M. Slomška (24. sep.).
V ponedeljek, 11. septembra ob 19.00
bo v prostorih polzelskega župnišča
redna seja ŽPS.
V torek, 12. septembra od 13. do 16.
ure spoved za otroke in mlade.
V torek, 12. septembra ob 20. uri bo
v prostorih Karitas sestanek članov
Župnijske karitas Polzela.
V petek, 15. septembra od 17. do 18.
ure spoved za otroke in mlade.
V nedeljo, 17. septembra bo krščen
Gal G., Andraž. Zavetnik sv. Gal, 16. okt.
ZAKONSKA SKUPINA

V torek, 19. septembra bo po večerni
maši srečanje zakonskih parov, ki bi
se želeli vključiti v novo zakonsko
skupino. To srečanje bo informativnega značaja, pogovor o delovanju
skupine in iskanje najprimernejšega
termina za poznejša redna srečanja.
SKRB ZA CERKEV

Čiščenje in krašenje cerkve ta teden.
V Andražu: Rosenstein, Andraž 111/a,
Umbreht, Andraž 111. Na Polzeli: Breg
pri Polzeli.

STIČNA MLADIH 2017

V soboto, 16. septembra bo letošnja
Stična mladih. Posebni prevoz: izpred
Doma krajanov Andraž ob 7.40 uri;
izpred cerkve na Polzeli ob 7.50 uri.
Prispevek za organizacijo dogodka v
Stični, prevoz, cestnino in drugo: 10 €.
Prijave pri katehistinji Andreji ali
župniku j.kovacec@gmail.com.
PETJE - ZBORI

Mladinski pevski zbor Polzela vabi
mlade med 15. in 30. letom k sodelovanju v novi pevski sezoni. Avdicija
bo v četrtek, 14. septembra v učilnici
pod cerkvijo.
Zborovodkinja COPZ Cekinčki vabi
vse stare in nove pevce, da se ji pridružijo v petek, 15. septembra ob 15.
uri in v nedeljo, 17. septembra ob 10.
uri v župnišču. Mateja, 031 749 140.

